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I. D E  EDELE MUNTMETALEN 

Dit opstel is niet te zien als een inetalurgische studie ; alleen te 
beschouwen als één van de vele studies in het kader van de alge- 
mene numismatiek. 

Men koopt geen oude of antieke munten om het metaal alleen. 
De waarde van het metaal speelt bij prijsbepaling van een zeldzame 
munt een kleine rol. Dus is de waarde van het muntmetaal van 
secundair belang, al is goud wel een pluspunt. In de eerste plaats 
geldt zeldzaamheid en historisch-belang. 

* Deze bijdrage is de honderdste in ons tijdschrift van onze medewerker 
P. J. Jozef Pittoors van Borgerhout. Als inedestichter van ons Genootschap 
in 1951, mochten wij van hem meerdere studies, bijdragen, mededelingen en 
besprekingen ontvangen. Aldus heeft hij het doel van onze vereniging ge- 
steund en bevorderd. 



Beginnen wij met de edele metalen als muntmetaal gebruikt 
heden en voorheen : s g. = soortelijk gewicht ; sm.punt = smelt- 
punt. 
Platina : Pt. - s g. = 21,45 kg. - si~l.punt : 17690 C. 

Is een zwaar zilverwit metaal, ook wit goud genaamd. Het is taai 
en moeilijk smeltbaar; het wordt niet door zuren aangetast. Het 
wordt gewonnen uit platinahoudend zand uit de Oeral en uit Si- 
berië. - Het wordt slechts uitzonderlijk als muntmetaal gebezigd 
o.m. in vorige eeuw in Rusland - periode 1825-1846 - en wel bij 
de aanvang van de produktie van dat metaal. Er  werden toen 
stukken geslagen van 3, 6 en 12 roebel; thans dure en zeldzame 
stukken (l). 

Bij het begin van onze eeuw werd het inaar weinig voor de aan- 
maak van juwelen aangewend. Het was toen ook veel goedkoper 
dan goud. Deze toestand is nu helemaal anders : de mooiste ju- 
welen zijn deze uit platina samengesteld met briljanten. 

Men spreekt wel eens van platineren. Het is het opbrengen van 
een laagje platina op een ander metaal, dat heel weinig toegepast 
wordt. Platineren betekent ook het wit maken van koper bij 
middel van een mengsel van tin e11 kwikzilver ; heeft dus niets te 
maken met platina. 
Goud : Au. - s g. = 19,32 kg. - sm.punt : 10630 C. 

Het is het zachtste en meest smeedbare metaal en is daarbij eeiz 
goede geleider. Het kan geplet en gehamerd worden tot een dikte 
van 2/10 micron. Van deze dikte, of moeten wij zeggen dunte, 
zijn de verguldblaadjes in echt goud. 

Goud wordt in gedegen of zuivere toestand gevonden. De vind- 
plaatsen zijn tweeërlei: de eerste of primaire vindplaats is deze 
<( in situ i )  dit is op de oorspronkelijke plaats waar het goud bij de 
stolling van de aardkorst in stenige lagen werd afgezet. Dit ge- 
steente heet men dus goudhoudend gesteente. Dat is bvb. het 
geval in de huidige diepe goudmijnen van Zuid-Afrika. 

Rotsen en gesteenten, hoe hard ook, kunnen verbrokkelen verweren 
en uiteenvallen ; ja verpulveren tot stof en gruis. Al die brokstukkei? 
kunnen door de natuur verplaatst en vervoerd worden vooral door 
het water. Door het verpulveren van goudhoudend gesteente komt 
het goud vrij en zal dus tussen stenen en gruis te vinden zijn : het 
wordt dan gevonden op een secundaire vindplaats. Het is op zulke 
plaatsen dat de goudzoekers zich neerlaten en beginnen te  explo- 
reren. 

(1) In 1946 verscheen te  New- Yorli van de hand van M. F. SCI-IULMAN en 
H. W. HOLZER : SIie Coin Collector's Alma~zac,  op pp. 94-97 vinden wij, niet 
alleen de uitgiften van dc Russische roebels in platina, maar ook de proefslageil 
in dat metaal in een twaalftal landen genlaakt. 

U weet wellicht niet, dat er ook in ons land zulke secundaire vind- 
plaatsen zijn. Het % goud is zo gering, dat het de moeite niet loont 
het uit t e  baten. E r  is wel goud gewonnen geworden op deze plaat- 
sen in de voorhistorie van ons land. Zij bevinden zich in het oostei1 
van onze gewesten P). Verder oostwaarts stroomt de Rijn waarvan 
de bedding ook wat goud bevat. Het werd in het verleden wel eens 
ontgonnen en voor muntslag aangewend. In katalogen van munt- 
veilingen worden zulke gouden munten met een bijzondere benaming 
bedacht nml. uit : Rheingold 1). Deze zeldzame muntslag is dan 
ook wel duurder. 

(( Goudgeel spreekt voor zichzelf. Toch is dat edel metaal soms 

ropa ontgonnen een goud van een blauw-rode kleur tussen 500 V.C. 
tot 100 n.C. Het Kon. Munt- en Penningkabinet te Brussel bezit 
enkele van deze gouden staters van de Donau-Kelten. 

E r  bestaan tal van legeringen met goud waarvan die met zilver 
en koper de voornaamsten zijn. 

E r  is evenwel ook een natuurlijke goudlegering van goud en zilver 
genaamd elektron of electrum, dat ook als muntmetaal werd aan- 
gewend en waarover wij het ook afzonderlijk zullen hebben. 

Het tenhonderd goud in een legering wordt voornamelijk op twee 
verschillende manieren aangeduid : 

Goud voor juwelen. Vóór 1914 hadden al de gevestigde juweliers, 
die goed juwelengoud verwerkten, en dat ook waarborgden, een 
bordje voorhangen waarop : GOUD 18 KARAAT, wat een kwali- 
teitswaarborg betekende. - Het goede juwelengoud uit die dagen 
bevatte 18/24 zuiver goud - dus op een gewicht van iedere 24 gram 
was er voor 18 gram zuiver goud aanwezig, wat neerkwam op 750%, 
fijn (goud). 

Wij zegden U reeds: Goud is een zeer zacht metaal, dus slijt het 
zuiver goud gemakkelijk. Daarom wordt het gelegeerd met een 
ander metaal. 

Tandartsen verwerken zuiverder goud nml. van 22 karaat of van 
916 %, fijn (goud). - dus een zuiverder goud dan voor juwelen. 

(2) Zie : H. KRUL, Geologisclie zwerflochten ; W. J .  THIEME-ZUTPHEN Z. j. ; 
hoofdstuk 2 : Goud i n  een ijzeren berg ; C. Th. en F. RAUSCHENBURG : Neue 
Erfahrungen uber Natur  und Gewinnbarkeit des Eder-Goldes auf seiner Mutter-  
lagerslätfe am Waldecker Eisenberg, in : Zeifschrift /ur praktisclie Geologie, 3 7 e  jg. 
H. 8. Halle 1929. 



Muntgoud (behoudens Electruin) is doorgaans een goudlegering 
van hoog goudgehalte, dat  in duizeildsteii wordt weergegeven. Een 
algemeen gebruik in de numismatieli. 

Karaat  wordt ook gebezigd in verband inet greinen, die inen wel 
eens in oudere vermeldingen aantreft. E é i ~  karaat is nmP. gelijk 
aan 12 greinen. 

Goud vinden wij in de bijbel vermeld o.a., in de geschiedenis van 
het  gouden lialf dat  gegoten werd uit het ingezamelde juwelengoud. 
Verder had Iloiling Salomon eigen goudmijnen t e  Ophir in Afrilia. 
Nog altijd is deze plaats niet zeker als weergevoiiden. Men meent 
ze t e  identificeren op de plazts waar de ruines van Zimbabwe worden 
aangetroffen. 

In  de nuinismatieli ontmoeten wij het eerste gouden geld te h.ydia 
in Klein Azië waar, in de periode 568-544 V.C., de legendarische vorst 
Cresus munt sloeg. - U kent ongetwijfeld het gezegde : zo rijli 
als Cresus ! 

De oude Grieken hadden niet alleen gouden geld, het was meteen 
ook zeer kui~stvol en een rijke afstraling van hun oilgecveizaarde 
kunst, die ook in hun nuinisii~atieli tot uiting kwam. 

De Keltische volksstammen in Gallië bezaten izieestal een goud- 
schat in de vorm van goudstaters. Deze werd door hei: stamhoofd 
bewaard. Hun  nederlaag, door de legioenen van Julius Caesar, 
bracht mee dat  deze diende ingeleverd. (U weet, dat deze veldheer 
een boek schreef over zijn oorlog in Gallië, waarin wij di t  ei1 heel veel 
belangwekkende gegevens over onze voorouders voorkomen). 

Er werd tijdens de Roineinse R i p ~ ~ b l i e k  slechts driemaal gouden 
geld aangemunt, en dan nog in zijn laatste periode. Telkens werd 
zulk goudstuk geslagen als herinnering aan iïiilitajie triomfen : In 
87 V.C. door Sulla;  in S1 v.C. door Poinpeius ei1 in 46 V.C. door 
Julius Caesar. Tijdens liet Roineii~se Pceizeri-ijli was de AUREUS 
het  belangrijkste geldstuli. Oorsproizlielijlc werden uit het romeinse 
pond, 324,745 g., 42 aureii geslagcii. Later devalueerde de aureus 
in gewicht, dus ook in waarde ; er deed zich nog een tweede deva- 
luatie voor nml. in de goudlegering (3). 

Tijdens de Roineins-Byzailtijnse periode schalielde Constantinus I 
of Constantinus de Grote over op een izieuwe gouden muxteenheid : 
de gouden solidus - ditmaal een munt van zuiver goud - (ze kan 
me t  of tussen de vingers verbogen worden !). 

De halve aureii en de halve solidus waren zeldzaam ; daartegeilover 
was de TRIENS of 1/30 solidus meer algemeen en zal dezc kleine 
gouden inunt in heel de Merovingische periode grote opgang kennen. 
D a t  muntgoud bevatte slechts + 506) %, zuiver goud. 

(3) Laatste belangweIrkeilde studie over het Romeinse pond : Marcel THI- 
RION, La  Liure romaine in : Cercle d'éfudes ~zumisrnatiques n0 van jail-maarl: 
1972, pp. 1-4. 

Ter gelegenheid van de Tentoonstelling <( De Muntschat van  
LUTTRE-LIBERCHIES D geeft de VZW Pro Geininiaco eeil monografie 
uit waarin de studie over het gewicht van het Romeinse pond uit- 
voerig beschreven wordt. (zie oolr laatste bladzijde) 

Vanwaar kwam het goud? uit  Spaanse en Franse kleine goud- 
mijnen, uit  de Oeral en het massief van Taurida en i11 Italië uit  de 
omgeving van Aquilea. 

Veel eeuwen later zou, bij gelegenheid, ook goud ontgoilnen wor- 
den uit  de bedding van de Rijn en ook werd goud gewonnen ui t  
Zwitserse rivieren. 

111 West-Europa werden, tijdeiis de Keltische periode, overal zelfs 
de kleinste vindplaatsen aan goud ei1 zilver ontgonnen. Een over- 
zicht van de Keltische ncrnismatielr (bvb. het inkijken van het  
platenboek over Keltische munten van de Latour) toont U dadelijk 
waar, in de omgeving van deze staminen, goud, zilver of koper het 
meest aa:lgetrolie~? metaal was. 

Na de Romeinse periode wordt het goud schaars i. z. in West-ELI- 
ropa. - In de iniddeleiuwen (periode 900-1400) vertelt ons de Munt- 
en Peiliii:-igi,ui~de, dat  het  goud even schaars bleef. De goud- en 
zilverstulrken zijn dan wel groot van doorineter, inaar allen heel dun. 
Er worden in die periode evenwel prachtige goud- en zilverstuklten 
geslagen. Zeer kunstzinnige graveurs sneden de unieke slagma- 
trijzen. Goud wordt thans meest gevonden besloten in vast ge- 
s-teente. Zo is het  nu o.m. in Zuid-Afrika, waar in de diepe goud- 
mijnen het erts dient losge\verkt en gebroken en waar boveizaards 
de verdere bewerking plaats vindt : het is een hele karwei, die nu  
technisch 100 % op punt is gesteld. - Waar de natuur de stenen 
deed verweren en het goud loskwam, werd het inet het  puin en brok- 
stulilren vervoerd. Zo Irornt het dat  hier en daar in oiide beddingen 
of in rivieren ook goud gevonden wordt. He t  zijn dan ofwel kleine 
goudlilompjes pepita's genaamd of onder de vorm van goudscl~ilfers 
of pailletten en zelfs als stofgoud. - MJaar op het  onverwacht goud 
gevonden wordt en de vondsten beloven, ontstaat dan een goudrush. 
Iil de <( States waren er in vorige eeuw twee zeer spektaltulaire : 
in Californië in 1853 en Alaslia in 1897. In 1885 deed zich eeil zelfde 
verschijnsel voor ii? Australië. - Na 1885 is Zuid-Afrilia de grootste 
goudproducent - wat  niet uitsluit da t  in Siberië mogelijk nog meer 
wordt ontgoni~en - maar dat  vinden wij nergens geboekstaafd. 
Wie veel leest en zoekt weet, da t  reeds jaren geleden, de Russen de 
beste Amerilraanse ontginningsspecialistei1 in dienst namen om de 
knepen van die stiel eigen t e  maken : het goud inaakt immers recht 
wat  krom en meedeelzaam wat stom is!  

Wie een overzicht wenst van goudgehalte van middeleeuwse goud- 
stukkeil, raadplege E. Van Gelder en M. Hoc :  Les Monnaies des 
Pays-Bas Bourguignons et  Espagnoles, 1434-1713. Ook de heden- 
daagse goudstulikeil hebben een hoog goudgehalte. 



Electrum : 
Het is een goud-zilverlegering in de natuur zelf aangetroffen. 

De Grieken waren de eersten om daar gebruik van te maken, wat 
wij door oude schrijvers van die tijd vernemen nml. Sophocles en 
Plinius maken er gewag van. 

De herkomst van dat metaal was een secundaire vindplaats : de 
rivier Pactolus in Lydia - Ionië - Griekenland. Het erst van dat 
electrum uit deze Griekse provincie in Klein-Azië bevatte 270 %, 
zilver. - Op het eiland Sicilië vond men electrum van een hoger 
zilvergehalte. In Cartago vond men omstreeks 700 V.C. dat metaal 
waarvan f 730 %, goud en 270 %, zilver als gehalte. 

De Grieken en de vorsten van Klein Azië bezigden voor 't eerst 
dit metaal voor hun beste munten. - In katalogen van veilingen 
van antieke munten (Grieken, Romeinen en Byzantijnen) vinden 
wij herhaaldelijk dit feit vermeld. 
Zilver : Ag. - s g. = 10,50 kg. - sm.punt +960,80 C. 

Dit blank metaal is naast goud wel het best gekend. Het genoot 
in alle eeuwen een grote belangstelling in alle takken van de kunst- 
nijverheid. Van in de oudste bijbelse tijden vinden wij vermeld dat 
Abraham een akker kocht met zilveren sikkels r - hoe die er wel 
uitzagen, weten wij niet. Griekse kunstenaars, graveurs en munters 
zorgden voor de zo vermaarde Griekse zilverstukken, thans niet 
alleen zeldzaam maar ook zeer kostelijk geworden. Onderlijnen wij 
hierbij, dat de donkere patina van deze munten het relief van deze 
stukken op een bizondere wijze tot hun recht laten komen. 

Rome haalt zijn zilver uit de mijnen in Spanje en later uit Brit- 
tanië. Van in de 8e eeuw wordt zilver ook in Bohemen ontgonnen. 
In de 16e eeuw wordt het Ertsgebergte in Duitsland een zeer belang- 
rijke producent en Zwitserland haalt dan ook zilver uit de rivier 
de Emme. 

Wa t  zilvermijnen kunnen betekenen zegt ons het feit dat in Kar- 
tag0 de oudst gekende ontginningen niet minder dan 40.000 arbei- 
ders (lees slaven) in bedrijf hadden. 

De eerste aanmunting van zilverstukken vond plaats in de 7e eeuw 
vóór onze tijdrekening op het eiland Aegina. Deze zilverstukken zijn 
bij de meeste verzamelaars goed gekend. Zij dragen een sprekende 
lokale beeldenaar: een schildpad en wel een zeeschildpad. Zij be- 
staan in meerdere grootten. Wie mee op bezoek ging naar het Ru- 
benshuis kon de hele reeks van deze uitgifte in ogenschouw nemen. 

Zilver was in West-Europa tot het einde van de middeleeuwen 
een eerder schaars metaal. De ontdekking van Zuid-Amerika en de 
rijkdom ervan aan goud en zilver brachten de veroveraars tot schan- 
delijke plundertochten en tot het vernietigen van deze ontdekte 
beschavingen. 

Van dan af stroomden goud en zilver naar het Spanje van die 
dagen ten voordele van Koning en Vaderland. Een zeer groot deel 

kwam in de muntomloop terecht. - Wij weten allen voldoende over 
de gewestelijke numismatiek om ons te  herinneren dat Keizer Ka- 
rel TT de eerste daaldergrote geldstukken liet aanmunten, en dat 
zijn zoon Filip I1 de traditie in het tienvoudige voortzette. Onder de 
uit Amerika meegebracht metaal aan zilver waren stukken van 
meer dan 100 kg. zuiver zilver. Toch werd aldaar het zilver zelden 
gedegen, dit is zuiver gevonden. Als erst was het veelal aanwezig 
als een zilver-zwavelverbinding, wat voor de produktie een bijzon- 
dere bewerking vereiste. 

In de middeleeuwen werd een zilvergehalte van 958 %, Konings- 
zilver geheten. 

Goud en zilver beheersten de wereld. Toch hield de door de Grie- 
ken ingevoerde zilver- en goudstandaard geen stand. De zilverstan- 
daard gold voor het binnenlandse en de goudstandaard vooral voor 
buitenlandse handel. In de loop der eeuwen ondergingen beide een- 
heden zeer veel schommelingen ... en het is nu nog zo. 

Doen wij een sprongsken verder : Het zilvergehaite van de moderne 
munten d.i. vanaf de renaissance was hoog. Wij zeggen was hoog, 
want op dit ogenblik is de omloop van zilveren geld haast overal 
opgeheven en werd vervangen door nikkelen en cupro-nikkelen uit- 
giften. Op dit ogenblik is Mexico een land dat nog heel wat zilver 
ontgint ; toch hebben er de zgn. zilveren munten een zeer laag gehal- 
te : slechts f 300 94,. En dat voor een land dat van honing en zilver 
overloopt ! Deze vernoemde Mexicaanse zilverstukken zijn dus van 
wat men noemt : zilverbiljoen (waarover verder meer). 

Wij noemden al een paar vervangmetalen of surrogaten, maar 
er zijn er wel meer in onze moderne tijden : nikkel-zilver = heet 
nieuw zilver. Maar dat (( nieuw-zilver )) werd nog eens gedegradeerd 
door er zink (een minderwaardig metaal) aan toe te voegen. Men 
heet het ook : « German Silber o. Het zgn. Russisch zilver bestaat 
als hoofdmetaal uit zink + andere metalen W.O. lood en tin. 

Iedereen kent het opschrift van een hele reeks Duitse munten 
waarop Scheide-munzen 1). Het is pasmunt die weinigen in oor- 
spronkelijke staat van uitgifte zagen. Zij hadden nml. nieuw een 
zilverglans - al was dat dan maar licht verzilverd ; verzilvering 
die bij de omloop van deze stukken zeer snel verdween. 

Heten zilveren munten, die meer dan 500 %, aan zilver bevatten. 
-Wat  was zoal het zilvergehalte van oudere munten? 

Tijdens de twee eerste eeuwen van het Romeinse Keizerrijk ver- 
minderde het zilvergehalte geleidelijk : samenstelling van de zil- 
veren denieren : 
Onder Augustus (29vC.-14nC. 950 %, Ag + 50 %, C U  

Nero (54-68) van 950 %, Ag + 50 %, CU 

tot 900 %, Ag + 100 %, CU 

Traj anus (98-117) van 900 %, Ag + 100 %, CU 

tot 850 %, Ag + 150 %, CU 



Hadrianus (117-138) van 820 %, Ag + 180 X, cu 
to t  S00 %, Ag + 200 %, CU 

Marcus Aurelius (161-180) van 800 %, Ag + 200 %, CU 

tot 750 %, Ag + 250 %, CU 

Commodus (180-192) van 750 %, Ag + 250 %, CU 

to t  700 %, Ag + 300 %, CU 

Septimus Severus (193-211) van 700 %, Ag + 300 %, CU 

to t  650 %, Ag + 350 %, CU 

Zilvergehalte van enkele iniddeleeuwse muntstiikken : 
Filip de Goede : 1419-1467 

dubbele stuiver jaar 1466 918 %, Ag 
dubbel groot 1434 479 %, Ag 
groot 1434 479 %, Ag 
id. 1466 399 %, Ag 
112 groot 1434 266 %, Ag 

Karel de Stoute : 1467-1477 
groot 1468 359 %, Ag 
114 groot 1468 212 %, Ag 
4 Brabantse mijten 1468 20 %, Ag 
1 Brabantse mijt 1468 10 %, Ag 
Vuurslag 1474 399 %, Ag 
112 Vuurslag 1474 319 %, Ag 

Maria van Bourgondië : 1477-1482 
groot 1480 271 %, Ag 
112 groot 1480 239 %, Ag 
dubbele mijt 1478 26 %, Ag 

Filip de Schone : 1482-1506 
vuurslag 1482 : 399 %, Ag 
dubbel griffioen 1487 : 930 %, Ag 
griffioen 1488 : 861 %, Ag 
zilveren vlies 1500 : 878 %, Ag 
groot 1505 : 259 %, Ag 

Keizer Karel V : 1506-1555 
dubbele stuiver 1507 : 638 %, Ag 
zilveren reaal 1521 : 943 %, Ag 
stuiver 1521 : 309 %, Ag 

zilveren Carolusguldeli 1557 : S33 %, Ag (4) 

Onze Belgische moderne nlunten hadden een hoog zilvergehalte 
onder Koniilg Leopold I : allen 900 %, Ag 

Leopold I1 : 5 Fr. 900 %, Ag 
2, 1, 112 Fr. S35 %, Ag 

(4) Raadpleeg : Les Monnaies des Pays-Bas Uonrquigno~zs ct Espagnols : 1434- 
1713 van de auteurs H. ENNO VAN GELDER en Marcel Hoc, J. SCHULMAN, 
1960, Amsterdam. 

Alber-t I :  2, l ,  112 Fr. 835 %, Ag 
20 Fr. 680 %, Ag 

Leopold I11 : 50 & 20 Fr. 680 %, Ag 
later alle zilverstultlten 835 %, Ag 

Biljoen : Zilverbiljoen = ininder dan 500 %, aan Ag. 

He t  is geen edel mengsel, wel een legering w.i. zilver voorltomt - 
in de verhouding van minder dan de helft aan zilver. 

Wat  veel erger is - het wordt in de breedst inogelijke zin toege- 
past - ook voor verzilvereii, ja to t  het ~ppe~vla l t l i ige  toe - en da t  
veel in onze moderne lijden vanaf de tweede helft van de 1Se eeuw. 

Zijn oorsprong is t e  vinden in de praktijken van het  Romeinse 
Keizerrijk wanneer de zilveren Antoniaan (ter waarde van twee 
denieren langs een aanmaak van echt zilverbiljoen herleid werd to t  
de zgn. (i gesausde o stukken d.i. slechts licht verzilverd, zodat het  
koper er in de omloop zeer vlug doorkwam en verder slechts koperen 
Antonianen in omloop waren - dat  was in de derde eeuw. 

Thans is deze methode opgegeven, inaar Hongarije liad in 1858- 
1867 nog nlunten in zilverbiljoen in omloop ei1 Oostenrijli t o t  1917- 
1918. In 1953 kreeg Zuid-Rodesië nog een zgn. zilveren kroon, 
welke maar 500 %, zilver bevatte. 

Sommige legeringen van zilverbiljoen kregen een bizondere be- 
naining als Zwarf biljoen : deze legering bevat meer dan 750 %, 
koper. He t  zilver ermee gelegeerd slaat zwart uit. H e t  oxydeert 
zwart men noemt ze billon noir of argenturn nigrui11 i) in de nuinis 
rnatiek vaak vermeld. - Ander biljoen heet JVeiskiipfer i) of wit 

o e zilver en koper in dit  geval is het  koper bedekt met een dun laa,j 
heet het  <( moneta argentosa i). 

11. ANDERE MUNTMETALEN 

Aluminium : Al. - s g. 2,6959 lig. - sin.punt : 660,20C. 
Is eeii zilverglanzend zeer licht blauwachtig metaal. Het  is een 

algemeen voorliomende delfstof, wel 7 van de hele aardmassa ; 
doch is als zuiver metaal niet t e  vinden. Het  zit 0.111. in ltlei, kaoliii 
of pijpaarde, ook witte ltlei genaamd, in veldspaat ei1 in beauxiet. 
He t  werd voor 't eerst in een labo verkregen in 1807. De  eerste 
metalen staven van aluminium waren t e  zien op een tentoonstelling 
t e  Parijs in 1855. 

Het  is een zacht e11 gemakkelijk t e  bewerken metaal en tevens 
een goede geleider. Daar het  niet giftig is, wordt het  veel gebruikt 
to t  aanmaken van liuishoudelijke en weterischappelijke toestellen. 
I-Iet wordt op ruime schaal gebezigd in de vliegtuigiildustrie, maar  
dail gelegeerd met andere, hardere metalen. Het  wordt dan be- 
dacht met een verzamelnaam : duraluminiuin. 

Aluminium wordt sinds de tweede helft van vorige eeuw gebezigd 
voor het  slaan van godsdienstige e.a. medailles, alsoolc voor de 



aanmaak van inuntstukken. Het is in de numismatiek gekend in 
legeringen als : Aluminium-brons, sinds 1918 in gebruik. Het bevat 
dan 92 koper + 8 % aluminium. Het koper geeft de gele kleur 
en de hardheid van deze legering. Verder is er nog een alumiiiium- 
magnesium legering gebezigd voor Zuid-Aziatische munten. 
Koper : Cu. - s g. 8,96 kg. - sm.punt 10830 C. 

Bedoeld wordt het << rood koper R. Het is een roodbruin glanzend 
en moeilijk smeltbaar metaal. Het is evenwel goed buigzaam, rek- 
en pletbaar. Het is een zeer goede geleider : denk hierbij aan allerlei 
draden en kabels voor elektriciteit. 

In de oudheid waren de kopermijnen van Cyprus alom gekend. 
De Feniciërs, vermaarde zeevaarders en gewiekste handelslui, voer- 
den het tot  in de verste uithoeken van de toen bekende wereld. Met 
de gouden en zilveren munten werden ook koperen munten geslagen. 
De grootste bekende koperen munten waren gestempelde koperen 
platen in Zweden. - Wat koper aangaat is er een algemeen aan- 
vaarde tolerantie : noemt nog koper iedere legering die ten minste nog 
95 % koper bevat. De 5 % van deze legering is dan sameizgesteld 
uit zink, lood, tin, nikkel en (of) aluminium. 

Een lichte legering met koper wordt toegepast als versteviging 
van een zachter metaal. De ineest bekende koperlegeringen zijn 
brons en messing. Brons bestaat doorgaans uit 97 koper, 0,5 % 
t in + 2,5 % zink. Messing (brass) bestaat uit 70 koper + 30 
zink. Het  heeft een lichtere kleur dan brons. 

In de numismatiek is Cupro-nikkel een gekende legering. Zij 
bestaat uit 25 nikkel + 75 % koper. Deze verhouding is juist 
geschikt om de nikkelkleur te behouden in deze samenstelling. 
De Republiek China sloeg in de periode 1940-'41 cupro-nikkelen 
munten met een verhouding van 18 nikkel + 82 % koper. 

Koper komt nog voor in tal  van andere legeringen o.m. in delta- 
metaal waarin zijn saamgesmolten : koper, zink, ijzer, lood en man- 
gaan. Ook tombac bevat koper ; zo in Canada 88 % ltoper + 12 % 
zink. In Europa is het veeal een mengeling van koper, zink, tin ; 
het aan zink is daarin tamelijk groot, vandaar dat deze tombac 
nog al sprok is. 
Brons : De klassieke bronslegering bestaat uit 95 % koper, 4 % 
t in + 1 % zink. - of ook 97 ltoper, 0,5 % tin + 2,5 zink. 
Bronzen (d.i. samenstelling van brons) waren reeds gekend bij Grie- 
ken en Romeinen en werden dan ook aangewend tot slaan van mun- 
ten. In het moderne Europa werd het slechts laat toegepast voor 
pasmunt : in Zwitserland in 1850 ; in Frankrijk in 1852 ; in Zweden 
in 1855 en in België in 1861. 

In de Bronstijd (* 2.000 V.C.) werd er zeer veel t in uit Engeland 
betrokken. De gebezigde legeringen stemmen overeen met de twee 
eerste vermelde legeringen. 

Een sp wordt « klokspijs o genaamd ; ze be- 
staat uit in + 2,5 % zink. Brons is van 75 % 
tot  95 : aluminium-brons en in nikkel-brons. 
Lood : Pb. - s g. 11,35 kg. - sm.punt 327,50 C. 

Lood is een zacht (week) blauwachtig zwaar metaal. Het is een 
goede geleider en eveneens goed rek- en pletbaar. Onthoud, dat  ALLE 
chemische loodverbindingen giftig zijn (denk hierbij aan het bekende 
loodwit, een verfstof). Lood wordt in veel legeringen opgenomen. 

Als metaal is het weinig aangewend. De koningen van Numidië 
sloegen munten in lood. Het wordt wel aangewend voor het maken 
van proefslagen en het aanmaken van penningen en noodgeld. Lood 
wordt met het hardere antimonium gemengd voor het maken van 
drukletters. In vorige eeuw, bij het oprichten van de Latijnse- 
Muntunie, werd heel wat vals geld in omloop gebracht. Één van 
de voornaamste metalen voor deze vervalsingen gebruikt, was lood. 
De legering van deze vervalsingen bestond uit : lood, tin, zink en 
antimonium ;. 

In de middeleeuwen kende lood een druk gebruik voor het aan- 
maken van waarborgloodjes, die door de jury aan de afgewerkte 
stukken stof werden aangebracht en gekend zijn in de numismatiek 
als lakenweversmerken o. Ook werden in tal van instellingen en 
corporaties waarde- en presentiepenningen in lood geslagen. 
Magnesium: Mg. - s g. 1,738 kg. - sm.punt 6510 C. 

Het is een licht zilverwit metaal en wordt gewonnen uit het erts 
magnesiet genaamd. Het is niet minder dan 6 in de aardkorst 
aanwezig. Het werd eerst in 1756 ontdekt. 

Magnesium speelt in de natuur een rol bij de kalkstofwisseling 
bij planten, dieren en mens. 

Tot poeder vermalen brandt het gemakkelijk met een verblindend 
licht. Het werd dan vroeger in de fotografie als flitslicht gebruikt 
(en ook op toneel voor bliksemflitsen). Men kon magnesium als 
draad of smalle band langzaam laten opbranden als een tijdelijke 

in Zuid-Oceanië. 
Messing : Deze legering benadert gewoonlijk een verhouding van 
70 koper en 30 % zink. 

De Romeinen noemden dit metaal orichalcum (geel-koper). Wan- 
neer zulke munten lange tijd in een stromende rivier gelegen hebben 
krijgt dit metaal een helle goudglans, zodat veel vinders de stukken 
voor goud verklaren ! 

Bij het samensmelten van koper en zink voegt men er wat tin 
bij om de smeltbaarheid ervan te verhogen. De kleur van messing 



wordt beïnvloed door het  kopergehalte. - Nilrliel-nlessiilg bestaat 
u i t  79 koper = 1 % nikkel + 20 % zink. Men treft in de moderne 
numismatiek wel eens de uitdrulihiing aan : brass (= messing)-clad- 
steel wat betelient nzessing bedekt een laagje staal. 

De oude Chinezen waren meesters in het GEELGIETEN i) d.i. 
in het gieten van messing; zowel voor het gieten vari hun kunst- 
stulrlien als voor het  gieten van Iiuii ltlciilgeld (praktisch bestond 
i11 het  oude China geen geld in goud of zilver) - begin van de 2Qe 
eeuw kwam daar verandering in met de Republie!~). 
Nikkel : Ni. - s g. 8,962 kg. - sin.punt 14530 C. 

1s een vast, taai en zilverwit metaal. Het  is reli- en pletbaar en 
oxydeert niet. Het slijt daarbij minder vPiig clan andere inetalen. 
I'iet is zeer geschikt voor aanana?ien van muntstuBl:en. Het  wordt 
in roestvrij staal verv~eriit. He t  bomt voor ia1 Lal vain legeringen en 
overheerst ze dan door de nilrlielldreir. Zuiver nilil!ckeP of een legering 
van minstens 95 nikkel is anagnetiscli (kan inet een zeilijzer op- 
genomen worden). - Nikkel was in India reeds geliend in de 3e 
eeuw v66r onze tijdrekening. 

Legeringen : Nickel-brass of nililiel-messing bevat 79 koper, 
l nikkel + 20 % zinli. - Cupro-nilrliel : 75 % koper + 25 % 
nikkel. - Nickel-clad-steel = iailrliel bedelct met een dunne laag 
(onroestbaar) staal. - Nikkel-brons. - Ni!iBel-z'lver. - In oils Pand 
werden onze <i nikkeltjes ))van de jaren 1930, '31 en '32 geslageti in 
MAILLECHORT. Ket  was ceii legering die bestond uit : 750 %, lioper, 
150  %, nililiel ei1 100 %, zink. 

In  de U.S.A. kent men een speciale cupro-izilikel-legering FRAN- 
KLINIUM genaamd. Ze bezit een hoog nililielgehaltc en biedt daar- 
door meer weerstand aan oxydakie en verweriiig. 
Potin : Wij kennen slechts één naam voor deze specifieke HXeltische 
metaallegering die lioper, tin, lood, zink en zilver bevatte. SPcchLs 
éénmaal werd ook de aanwezigheid van goud in deze legering vast- 
gesteld (5). Werd gebezigd & 350 v.C. tol: * 108 n.C. 

Van uitzicht zijn er twec soorten potin : A. de grijsgroene van 
kleur ; bevat in hoofdzaalt messing en Eioper ; B. de grijsgrauwe van 
kleur, wellie bestaat uit inessingreslien + lood en tin. 

Potin werd vooral in West-Europa de laatste eeuw v66r Gliristus 
in da t  I<eltengebied gebruikt voor gegoten stuliken. Deze legering 
bestond in Egypte i. z. in Alexandrië to t  + 296 Na Chr. 
Tin : Sn. - s g. 7,31 lig. - sm.punt 231,880 C. 

Tin is zilverwit, week en pletbaar. Eerst in de 16e eeuw wordt het 
in onze gewesten gebezigd voor liuishoudelijke voorwerpeii, en dat  

(5) W. ATumismufisch I\.lonulsliefl van maart 1868 geeft een onlcding van 
een 11:unt i11 potin van Claudius I waarin o.m. 251%, zilver en l%, goud werd 
aangetroffen. 

t o t  in de 1 9 e  eeuw. Tin is niet bestand tegen bestendig lage teinpe- 
raturen. 

Een tinlegering, edeltin genaamd, ook gekend onder de engelse 
benaming peauter i) bevat naast een hoog tingehalte lood, lioper 
en aluminium. He t  heeft een mooie glans. 

Engeland kende een << tin-alloy i> voor noodmunten. Oin namaak 
t e  voorlioinen werd, bij het  slaan van die stuklien, een stukje rood 
lioper in de flens aangebracht. Frankrijk gebruilite een tinlegering, 
bij gebrek aan voldoende voorraad zilver, in 1548-50 ; voor het  aan- 
malien van vijffrankstuklien. Tin wordt ook gebruilit voor het  slaan 
van penningen. 

In het  verre Oosten meilgde,n Chinezen, Javanen en Maleiers op 
Sumatra ti11 in hun metaallegeringen. 

He t  metaal bekend onder de benaming Brittania-metaal i) is een 
legering van tin, antimonium en wat  lioper. 
IJzer : Fe. - s g. 7,874 kg. - srn.puilt 15350 C. 

He t  is alom gekend en haast overal voorkoinend onder veelerlei 
vormen. He t  is smeed-, plet- en rekbaar. Het  komt in de nijverheid 
voor in heel wat legeringen. 

gevolgd d.i. de tijd dat  het gebruik van ijzer overal algemeen werd. 
Pi1  oiz::e gewesten speclden de Kelten bij ijzerwinning en -bewerking 
een voorname rol in West-Europa. Zij leerden o.m. de Germanen 
het  ijzer bete 

0n.Lginning tie. To-t 5 1400 
werd nog het  ol vermengd om 
dan verhit t e  Zeer lang keilde 
1nei1 drie hoofdtoestai~den of hoofdprodulrteil van het  erts : i ~ m l .  
gietijzer of geut, smeedijzer en staal. Thans is er nog alleen staal. 
Geut werd vervangen door gietstaal en smeedijzer werd smeedstaal. 
Tot de 152 eeuw kende men alleen ruwijzer of gietijzer ; dat  werd 
dan to t  alles verwerkt : een zware en langdurige bewerlting. Dan 
kwamen de hoogovens, die deden het  in het  groot. Het  hoofddoel 
was het onttrekken van koolstof aan het  gesmolteli metaal (het 
ruwijzer) wat  dus staal leverde. 

IJzer was to t  nu een steeds algemeen gebruilit metaal, het  bleek 
voor veel zalien een onmisbare grondstof. Het  is grotelijks aan he t  
veranderen : Plastics vervangen al heet wat voorwerpen, voorheen 
in plaatijzer gemaakt. 



Het huidige staal wordt op allerlei wijzen veredelt en voor heel 
wat specifieke doelen aangepast door het te legeren met uitzon- 
derlijke en zeldzame metalen. Zo spreekt men van o.m. nikkel-, 
chroom-, mangaan-, molybdeen-, wolfram-, titaan-, vanadium- en 
berylliumstaal. 
Zink : Zn. - s g. 7,133 kg. - sm.punt 419,40 C. 

Het erts van dat metaal noemt men galmei, zinkspaat of zinkgal- 
mei of nog zinkblende. Vanaf de 17e eeuw is de benaming zink in 
gebruik. Voorheen kende men het zgn. <( Cadmia-koper D, dat wel 
geel gekleurd werd door de aanwezigheid van zink in de legering. 
Zink oxydeert vlug, en eens aangetast degenereert het heel vlug. 
De voornaamste ontginningen van voorheen waren in 1574 in het 
Harzgebergte ; in 1730 begint in Engeland de zinkindustrie ; in 1805 
wordt in het Luikse een belangrijke verbetering in de zinkproduktie 
verwezenlijkt, maar de zinkbedrijven blijven een zeer ongezond 
milieu! en in 1850 worden in Amerika de eerste zinksmelterijen 
opgericht. 

De klassieke kwaliteit van zink heet cr Kommerciele zink >> meest 
gebruikt voor het bedekken van daken en het vervaardigen van 
zinken buizen en goten. Zinken plaat bestaat in heel wat dikten, 
die in de bestekken van uit te voeren werken worden opgegeven. 
Zink wordt gebruikt voor het galvaniseren van ijzer. In heel wat 
legeringen is het aanwezig. Het zinkoxyde is een witte kleurstof 
en kwam in de plaats van het loodwit. 

In de numismatiek leren wij dat zink slechts in aanmerking komt 
voor het slaan van pas- en noodmunt. In dat geval waren in de loop 
van jaren W.O. ook de oorlogsjaren jn aanmerking dienen genomen : 
België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Polen e.a. (=). 

Borgerhou t P. F. Jozef PITTOORS 

(6) Wij danlren Dr. R. Van Tassel, directeur van de Mineralogische afdeling 
van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel 
(Vautierstraat 31) voor het op punt stellen van gegevens betreffende soortelijk 
gewicht en smeltpunt van muntinelalen. - Hieronder de overzichtelijke tabel : 
METAAL CHEMISCH TEKEN SOORTELIJIC GEWICI-IT SMELTPUNT (BIJ 0%) 
Aluminium Al 2,6889 lrg. bij 200 C 660,20 
Goud Au 19,32 lig. bij 200 C 1063,Oo 
Ijzer Fe 7,874 kg. bij 200 C 1535,0° 
Koper aCu 8,96 kg. bij 200 C 1 OS3,Oo 
Lood Pb 11,35 kg. bij 200 C 327,50 
Magnesium Mg 1,738 lrg. bij 200 C 651,0° 
Nikkel Ni 8,902 kg. bij 250 C 1453,0° 
Platina P t 21,45 kg. bij 200 C 1769,Oo 
Tin Sn 5,75 lig. bij 200 C 231,890 

= (i grijs I> tin, lrubiscli 
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VEILINGEN 197213 

16-17 september 1972 : 19e Dresdner Münzauktion, Dresden. 
28 september 1 9 7 2 :  Sotheby & CO London (algemeen). 
3-5 oktober 1972 : Kar1 KreB. 
München 6-7 oktober 1972 Kurpfalzische Munzhandlung Mannheim. 
11 oktober 1972 : Sotheby & CO London (decoraties en medailles). 
12-14 oktober 1972 : Galerie des Monnaies, Dusseldorf (alle Duitse 

munten). 
17-18 oktober 1972 : Icölner Münzkabinett. Keulen. 
1921 oktober 1972 : Gerhard Hirch, Munchen. 
24-26 oktober 1972 : Bank Leu, Zurich (Europese munten). 
31 oktober - 2 november 1 9 7 2 :  Dr Busso Peus, Frankfurt A. M. 
15 november 1972 : Sotheby & Co London (algemeen). 
10-11 november 1972 : Munzhandlung Schenk Essen. 

7,31 kg. bij ZO0 C 231,880 
= (( wit » tin, tetragonaal 

Zilver Ag 10,50 kg. bij 200 C 960,S0 
Zinli Zn 7,133 lig. bij 250 C 419,40 

Wie gegevens wenst voor andere metalen (en mineralen) raadplege : Hand- 
boolc of Clien~islry a n d  Physics, 50" uitgave 1969-1970. 



20-21 november 1972 : GieBener Munzhandlung O.H.G. Giezen 
28-29 november 1972: Gitta Iiastner, Munchen. 
5 december 1972 : Gerhard Hirch, Munchen. 
7-8 december 1972 : H. H. Iqircheldorf, Stutgart. 
13 december 1972 : Sotheby & C O  Londen (algemeen). 
21-23 maart 1973 : Galeries des Monnaies, Dusseldorf. 

TENTOONSTELLING 

<( DE MUNTSCHAT VAN EPBERCHIES i )  

van 16 september P972 tot 14 oktober 1972 
9,30 tot 16,30 uur ; niet op zondag 

Vrije Toegang 

I<ONINI<LIJI<E BIBLIOTHEEIi AEBERT I 
IiUNSTBERG, BRUSSEL 

Bij deze gelegenheid werd een boek uitgegeven met de studie van 
de schat bestaande uit gouden Romeinse muntstuklien die kort 
geleden te  Liberchies gcvonden werden. Het is het werk van een 
zeer gekend Belgische numismaat die vooral de Romeinse munten 
bestudeert. 

Het  bevat, benevens de katalogus van de 365 munten die de schat 
uitmaken en waarvan ieder stuk afgebeeld is, een studie aangaande 
de verschillende aspelctei1 van dit geheel. 

Het  bevat, bij wijze van inleiding, en gesteund op de gedeeltelijlte 
opgravingen, de geschiedenis van de vicus van « Bons Villers t e  
Liberchies, die inen hoogst waarschijillijk ltan identificeren met het 
op de antieke reiswegen verinelde Geminiacuin.  

Beknop te  inhoud : De viceis van <( Bons Villers r. Ontstaan. 
Ontwiltkeling. De << Fontaine des Turcs R. De tempel. Ambachten. 
Urbanisme. De ontdeliliing. Verval van de vicus. Militaire verde- 
diging. De muntschat. SamenstelPii~g. Varianten. Officiiiae. Stu- 
die van de muiitstempels. Frekwentie van het aangemunt goud. 
Metrologie. Instempelingeii en graffiti. Gouden muntschatten 
tussen 64 en 217. Gouden Romeinse munten gevonden in België. 
Katalogus. 

E e n  prachtig Boek v a n  ongeveer 200 bladzijden, 15,75 X 24,5 c m ,  
r i j k  geïllustreerd m e t  32 pla ten  waarvan 7 gekleurd e n  m e t  talri jke 
figuren in de tekst. Prijs 400 B F .  

Te bestellen bij : 

V.Z.\V. P R O  GEMBNIACO 
11, Verhulststraat 1190 Brussel (België) 

CULTURA . WETTEREN 


